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6szi hagyomdnyokat az 6voddban is 6rzik

2009. oktober

Szeptemberben a az ostoris 6voda nagycso-
portosai a Nyilas csa16d sz6l6j6ben vettek r6szt
egy j 6 hangulatu sziireten.

A gyerekek m6r reggel kis v<idrdkkel, puttonnyal
6rkeztek az 6vodttba, 6s ezekkel felszerelkezve
indultak tiz6rai ut6n a sz616be ,dolgozri"
Lelkesen vadflszthk a nagyobbn6l-nagyobb
fiirt<jket, melyeket suttyomban meg is
d6zsm6ltak. A puttonyok, vddrdk hamar
megteltek, melyet feln6tt segits6ggel, kont6nerbe
tiiltottek. A gazda el6gedett volt a gyermekek
munktij6val, ez6rI ftnom, h6zi pog6cs6val
vend6gelte meg 6ket.

Visszat6rve. az 6vodhba, meglepet6s vhrta a
gyerekeket, -az e\iSkfszitett dar616, pr6s. A kis
vddrdkben kapott sz6l6t kdz6sen feldolgozt6k,
melyben minden gyermek seg6dkezett. A,,kifol1t"
finom 6des mustot mindenki megk6stolhatta.
Ez6\tal megtapasztaltdk a sz6l6feldolgoz6s
folyamat6t, 6s megismerhett|k az ehhez
sziiks6ges eszkciz6ket. A gyerekek kellemesen
elf6radtak, s boldogan mes6lt6k t6rsaiknak,
sziileiknek 6lm6nyeiket.

Az ovisok szeptember v6g6n tartott6k a Szent
Mihrily napi gyiim<ilcsv6s6rilt.

A kis kdzciss6g lelkesen k6sziilt ene a jeles napra.
Reggel a gyerekek iital hozott gyiim<ilcsdkb6i a
sziil6k 6s a gyerekek az 6v6n6nikkel kdzdsen
k6szitett6k el a v6s6ron megv6s6rolhat6 z61ds69 6s
gyiim6lcsfigur6kat.Ezekb6l minden csoport
elk6szitette, feidiszitette a viis6ri asztal|t, majd
kezdet6t vette a Mih6ly napi v6siri forgalag.
A gyerekek 6szi dalokb6l, versekb6l dssze6llitott
kis m[isorral is keszi.iltek.

Enfifln a nagycsoportosok arusnak, kof'6knak
be<ilt6zve megnyitottiik a piacot.A gyerekek
"gesztenye-, kukoricap6nz6rt" visSrolhatt6k meg
az 6ltaluk kiv6lasztott gyiimdlcsdket, zdlds6geket,
mely et fi6na j iizhen elfo gyasztottak.

Vid6m v6s6ri hangulatban t<iltdttiik a d61e16tt<jt, a
szii16k, gyermekek nagy dr6m6re. Mivel 6vodiink
az eg6szs6ges 6letm6dra nevel6st fontosnak tartja
mindennapjaiban, s ezzel a hagyomdrny| v6lt
nappal szerettiik volna ezt er6siteni, szinesebb6
tenni.

Kdsz<injiik a sziil6k segits6g6t, hogy ezt 6k is
maxim6lisan t6mogatj 6k !
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Onkorminvzati hirek

T6li teend6k a portfk kiiriil

Kdzeledik a csrisz6s, havas,.jeges id6szak. ez€rt az
aldbbiakra szeretn€nk a 

"  
l i 'kossdg f igyelm6t

felhivni.

A kozteriiletek tisztitntarthsdr6l 6s a teleoiil6si
szikird hu llad6k-k a I kapcsolatos kozszolgdltatdsrol
sz6l6 helvi <inkorm6nvzati rendelet 6. 6-=a szerint.
ha ioesiabdlv el t6xien nem rend6lkezik az
ingai la-nru lajdonosnak az epiilele. telekingatlana
tis-ztdntartds6val kaocsolatod feladatai:

- mind a be6oitett. mind a be6nitetlen insatlan
tisztintarthsa,' gyommentesit6se,'a j6rda 6s"rittest
fti16 nyil6 5gak, bokrokmegfelel6 nyes6se,

Az ingat lan rulaidonosnak a koler i i let  t iszt6n-
tandsriiral. a zdldteriilet. park dpoldsdval kapcso-
latos feladatai:

- az insallan el6tti (risz6telek eset6n az 6piilet
ktrriili) 

-iarddnak. 
tidrda hidnvdban es.v rireter

sz61es teriilets6wdkt. a iardh melleii zcildsdv
irttestig terjedci teljes, teri.iletenek a gondozdsa.
Irszlan tanasa, szemet- es gyom-mentesl tese.
- az ineatlan melletti nvilt 6roknak 6s
mtitdrgyainak tisztantartdsa, gy-om-mentesit6se,
- a ket-#omszedos teri.ilet, 6p-iileL kdzotti kiepitett
ut tal ,  idrddral  el ldtot t  vasv ?rn6lki . i l i  kozforealmi
Leriileis6v vagv atidro dieteben a tisztdntandsi
k<itelezetts6s-a tulaidonosok kozott fele-fele
ar6nyban osilik meg. "

Keri i ik  a t isztel t  ingat lant ulaidnosokat a fent iek
fisvelembe vetelerel

, . t  t
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Alulirott, Kisari Zo1t6n mint az Ostorosi
Vizikdzmri T6rsulat (3 326. Ostoros, H6s<ik tere 4.)
Elsz6mol6 Bizotts6g6nak elnoke ezennel
6rtesitem a kozs6g lakossrlgft, hogy a Tirsulat
2009. 09.22-i knldottgyril6se elhatitrozta, hogy a
T6rsulat megszrin6s6hez vezet6,,elsz6mol6si
elj6r6st" meginditja. Ezzel kapcsolatosan a
kiilddttgyril6s a k 6v etkezo hal6r o zatot hozta :

5/2009,(lX22.) Kg,. szdmfi hutdrozat:

Az Ostorosi Y izlkdzmii T6rsulat Kiild6ttgyril6se
meg6llapitja, hogy a T6rsulat az Alapszab|ly
szerint i  kozfeladat6t tel jesitette, ezbrt a
16011995.(XIL26.) Korm. sz6mir rendeletben
foglaltak 6rtelm6ben az elsz6molisi elj6r6st a mai
nappal megkezdi. A T6rsulat a c6 gnev1t ezenf(t|az
,,elsz6mo15s alatt" toldattal haszn6lj a.

A Kiilddttgytil6s a mai napon a T6rsulat Int6z6
Bizotts6g6t felmenti, 6s az Int6zo Bizottsdg helyett
3 tagu Elsz6mo16 Bizotts6got v6laszt. Az
Elsz6mo16 Bizotts69 cisszet6tele a k<jvetkez6:

Elsz6mo16 Bizotts6s elndke:
KisarZott6nl3t66s orcs, Ak6cfau. 12.
Elsziimol6 Bizotts69 tagja:
Moln6rLaios 3326 Ostoros. Bornemisszau. 3.
Elsz6mo16 Bizotts6g tagja:
Kolacskovszki Istv6nn6
3326 Ostoros, Honv6du. 2.

A Knlddttglil6s megbizza Dr. Fodor Ferenc
igyv5det azzal,hogy az elszhmol|si elj rlr6s sor6n a
Trirsulat jogi k6pviselet6t 16ssa el a C6gbir6s6g
el6tt. A Kiilddttgyills az elsz6mol6si eljdr6sra
tekintettel Atdolgozott 6s egys6ges szerkezelbe
foglalt Alapszab6lyt elfo gadj a.

K6rem e tbj€koztattst sziveskedjenek tudom6sul
venni 6s a T6rsulattal kapcsolatos esetleges
ig6nyeiket, k<jvetel6seiket hozz|m ir6sban
bejelenteni.

A Vizik<jzmii T6rsulat nyilvilntart6s6nak ellen-
6rz6se sor6n meg6llapit6sra keriilt, hogy vannak
ingatlantulajdonosok, akiknek a TSrsulat fel6
tartez|sa van, melyr6l szem6lyesen 6rtesit6st
kaptak. K6rem segitci kdzremrikod6siiket abban,
hogy az Ostorosi Yizlkozmi T6rsulat megsziin-
tet6se, 6s a feladatoknak az onkormhnyzal r6sz€re
tort6n6 aladhs a z6kken6mentes le sven.
Thjlkoztatom 6n<jket arr6l ir, h6gy az Ostorosi
Vizikozmii T6rsulat jogut6dja Ostoros K<izs6g
Onkorm6nyzata lesz, 6s az onkormhnyzat
jogosultt6 v61ik a m6g fennmarad6 hritral6kok
Deszeoesere.

Kisari Zoltiin
az Elszhmol6 B izotts6 s elndke

Szennyezett az Ostoros patak

Az Ostoros 6s a Csincsa patak medre, term6szetes
vizfolv6sa folvamatosan szennvez6dik.  A
h ztatilsi 6s egy6b hullad6kok a'patak vizel-
folydsdt gritoli6[, a mederbe szenny6zci anyagok
keriilnekla pirak elo vildga jelentiis kriroiod6st
szenved, a hal6llom6ny kipuszhrl.

Felhir j uk figyelmiikel. hogy Ostoros K<izseg
Onkormdnyzata Kdpv iselo-testiiler6nek a kdmye-
zetv6delemr<il sz616 12 1 2004. (III.29.) rendelet 8. $
( l) alapjrin term6szetes vizlolydsba. nyilt vizbe
hu l lad6kot junami.  szennyezett  v izet  vagy kdrosi to
vesz6lyes anyagot bevezetni ti1os.

2009. oktober
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A (2) bekezd6s alapjhn a z6rt csapadlk-
vizelvezeto, illetve nyilt 6rokban, vizfoly6sokban
a termeszetes vizek elfolySs6t g6tolni tilos.

A (3) bekezd6s alapj6n tilos ingatlanok, iizemek
szennyviz5t, illefve egy6b szennyez6st, vagy
m6rgez6 anyagot (szemetet, trhgyal1t, iszapot,
vegyszermarad6kot stb) nyilt felszinii, llletve zixt
csapad6kviz-elvezet6 csatom6b a, vizfolyhsba,
iizemel6, vagy hasznilaton kiviili kutba, illetve
b6rmilyen m6don a talajbajuttatri.

A hullad6kok k6myezetre gyakorolt hat6sa miatt
felhivjuk a lakossrlg figyelm6t arra is, hogy az
ingatlan5n, hdztartdshban keletkez6 hullad6k
ingatlaniltoz tartoz6 kertben t<irt6n6 t5ro16sa, a
hullad6kl.al a term6szetes viz elfolydsdnak
megg6tol6sa, a patak mederbe va16 elhelyez6se
illetve szennyez6 anyagok talajba juttat6sa
kdmyezetv6delmi szabrilys6rt6snek min6siil.

Fenti rendelet 10.9 e.) pontja alapjftn szabSly-
s6rt6st k<ivet el, 6s harmincezer forintig terjed6
p6nzbirs6ggal srijthat6, aki a vizv6delemre
vonatkoz6 rendelkez6senket megszegi.

Sajnos a patakok medr6hez nem tartozb
z<jldteriilet tisz.|r'ltart5;sa, gyommentesit6se t<ibb
ingatlantulajdonos eset6ben nem megfelel6, ez6rt
k6rjiik, hogy a kdmyezetet vesz6lyeztet6 hat6sok
elleni v6delem 6rdek6ben. Ezen szabllyokat a
jdv6ben is sziveskedjenek betartani. Mind-
annyiunk 6rdeke, hogy a telepiil6siink egys6ges,
rendezett k6pet mutasson a patakmeder tiszta,
akadSlymentes legyen.

2009. oktober

Az ebtartfsnak is vannak szab6lyai

Az egyes szab6lys6rt6sekr6l s2616 21811999.-
1XII.28./ Kormrlny rendeiet - hat6lybal6p6se:
2000. m6rcius 1. - 3.$.-a szerint "Vesz6lyeztet6s
kuty6val" szab6lys6rt6s6t k<iveti el:

Aki a feliigyelete alatt 6116 k-ufy6t telepiil6s
belteriilet6n feliigyelet n6lkiii bocsAt kdzteriiletre,
illet6leg k6borolni hagyja, harap6s kuty6j6t nem
zirthelyen tartja, vagy nem helye z el ah6z llakdsl
bejirathn a harap6skuty6ra utal6 megfelel6'
figyelmeztet6 t6bl6t, harmincezer forintig terjed6
p6nzbirs699al srijthat6.

Amennyiben az eb tulajdonosa az el6z6ekben leirt
magatartas|val m6snak nyolc napon beliil
gy6gyul6 s6riil6st okoz, dtvenezer forintig
terjedhet6 p6nzbirs6ggal sirjthat6.

Nyolc napon tu1 gy6gyul6 s6rt16s okozdsa eset6n
hivatalb6l meg kell inditant az eb vesz6lyess6
min6sit6s6re ir6nyul6 elj6r6st.

K6rjiik, hogy a jdv6ben az ebiik tart6s6nAl. a mir
leirtakat betartani sziveskedienek.

t
l7

r a ,

Polgdrmesteri Hivatal
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FelhfvSs
Tisztelt Fogyaszt6inkl

az EUASZ ngtOzati Kft. (3525 Miskolc, D6zsa Gyitrgy u. 13.) telkcri az elldttsi teriilet6n
ievO ingattano1 tulajdonosait, kezel6it a telepaiteseken a .szabadvezet6k-h6l6zatok
uirLn"?gi iivezet6i s6rt6 f{k, bokrok, magasabb niiv6nyzct ettevolitas6ra,
gallyazisdnak elv69z6s6re.

A niiv€nyzet e|t6voIit6sdra a ba|esetek 6s az ,,6ramkimaradisok', elkerii|6se 6rdek6ben
van sziiks6g.

Jelen felhivast a villamos energiarol sz6ld 2007. evi Dc(xvl. t6rv6ny, valamint a villamosm0
tiaonsagirlvezeteriSt sz6l612t2OO4.{X.15.) GKM szamU rendelet alapj6n tessziik kozz6-

,,A biztons6gi ovezetben lev6 f6k' bokrok egait az ingatlan tulaidonosa (kezel6je) koteles
iendszeresin eltavolitani, ha azok a szabadvezetek biztonsegi dvezet hat6rait el6rik."
Amennyibenavezetekekbiztonsegiovezet6benazingat|anlu|ajdonosoke|egeikivSnnak
tenni feik6resiinknek, 6s a galtyaz6st, fa, novenyeliavolit6st sajat maguk elv6gzik, kerjilk, hogy

" 
n]unta megkezd6se ei6tt 

- 
feszults6gmentesitds c6lj6b6l sziveskedjenek erteslteni az

EMASZ Hdl6zati Kft.-i.

Tefecentrum (helyi tarifAval hivhat6 telefonszam): 0640-28-28'28 1/5 meniipont

Avezetekek biztons6gi ovezetdnekterjedelme sz6ls6 vezet6t6l:
. Kisfesziilts6gfi (0,4 kv-os) csupasz hAlozat eseten: 1 meter'
. Kt!z6pfesziilis6gfi (1-3S kv-os) h6l6zat eseten: -5 m6ter, illet6leg belteriileten 2,5 m6ler.
. Nagl*esziilts6ga (120 kv-os ) h6l6zat esel6n: 13 mdter'

Abiztonsagi ovezetben csak olyan gyiimolcs- vagy egyeb fa telepithet6, illetve akkor hagyhat6
meg na uigtegrsen kifejlett all-apoi6ban fa vagy niivenyzet eseteben kisfeszgltsegnel 1 ,25 m-

nef]f-as iV "n6vleges'fesziiltseg kdzott 2 m6ternel, 120 kv-on 4 m-ndl iobban annaK
legkedvez6tlenebb helyzeteben sem kozeliti meg azdramvezet6t

Fe|hiv jukatulajdonosokf igye|m€t,hogyafeszul ts6gmentesi t6se|maradesamiatt
uek6vltkezett bilesetek6rt, kirokertfelel6ss6get nem vdllalunk'

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a felhivds megjelen6set6l szamitott 10 munkanapon beltll

nem jeLnti be, h6gy a gallyazdst elvegzi, a 'll munkanapt6l az EMASZ H6l6zati Kft'-vel
.i".iooe."" iog"islz'ony6an'6116 szakva'ilalkoz6k kezdik meg a n6v6nyzet eltevolitesdt es a
gallyazast an'i"X etO"feO"n, hogy a biztonsagi ovezetbe benyul6 n0v6nJek ne

iesi6lyeztess6k a folyamatos vil-limosenergia szolgaltatast, tovdbbe az 6lel- 6s

vagyonbiztons6got.

A fenti jogszabAlyok biztositiak azt a jogot az EMASZ Hel6zali Kft reszere hogy a gallyazasi

runtiiuior"t iiuieg.o", etvegeztesse, es amely .munke.latok elv€gzesei -az. ingatlan
i;;iil;;ii";;toie) a pogarir-orvenvkonvv 108 $ (1) bekezd6se alapjdn t0mi koteles'

A gallyazassal kapcsolatos tovebbi hasznos inform6ci6k talelhat6k az EMASZ H6l6zati Kft'
honlapien: http://halozat.emasz. hu/gallyazas.

EMASZ H6r6zati Kft.

EMASZ
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Meghiv6

Az Ostorosi Vdrdskereszt Tisztelettel tudada 6s
meghivja Ondket, a november 13.-6n 17.00 6rakor
megrendez6sre keriil6 Nagycsal6dosok F6rum6ra,
amelyre Szeretettel v6runk minden kedves
erdeKtooor-

A f6rum keret6ben tij6koz6dni 6s t6j6koztatni
szeretn6nk a csalidokat 6rint6 mindennapi
prob16m6kr61 6s 1ehet6s6gekr6l. Ehhez szakem-
berek segits6g6t fogiuk k6mi, akik a helyszinen
megv6laszolnak a feltett k6rd6bekre.

K6rem, r6szv6teliikkel timogassanak benniinket
6s v6riuk k6rd6seiket 6s 6szrev6teleiket!

Tisztelettel:
Balogh Erzsdbet

titkdr
Tel: 36/ 356-154

ID6SEKVILAGNAPJA
2009.

szeresseteK az uregeKet
A reszket6 kezi lszapikat
A haj lott h6ru j6 anySkat. . ...
Adj atok nekit Szeretetet
Szenvedtek Ok mitr eleget
Mert ti is leslek majd dregek
S mindent mit veliik tetettek,
Azt adjak Nektek is gyermekeitek
Ez6rt e16re k6r1ek titeket:
Szeress6tek az Oreseket!

Kedves Sziil6k!

Egy're tdbb csal6dban haszr6lnak a csecsem6
kis6gy6ban l6gz6sfigyel6t, azonban ha az a
gyermek l6gz6skimarad6s6t jelzi, legt<ibben nem
tudj6k mi a teend6. A kisgyermekes csalddokban
el6fordulhatnak j6t6k-, vagy 6tel f6lren:yel6s6b6l
szhrmaz6 balesetek, amikor pillanatok . alatt
cselekedni kell!

November 6-in 15 6r6t6l a R6dei Mikl6s
Miivel6d6si Hr2ban "Csecsem6- 6s kisgyer-
mekkori 61etvesz6ly e1h6rit6sa" cimmel bemutat6
e16ad6st tartunk. Minden sziil6t szeretettel v6runk!

C6lunk. hogy a sziil6k k6pesek legyenek a p6nikot
lekiizdeni 6s segiteni a gyermeknek, "merjenek
tenni valamit" a ment6k meg6rkez6s6ig.

Nagyobb 6rdekl6d6s eset6n az el6adas t6bb
alkalomb6l fog 6l1ni, ez6rt 6rdmmel venn6nk, ha
telefonon ielezr6k r6szv6teli sz6nd6kukat !

Dr Danai Ldszl1
* ,.Lder LaJosne

Maszldhtd B art6k Zsuzsanna
kL: 30/ 273-1526

dbecsey Isnan

Szeretettel kiisziintiink minden idds-, 6s sz6p-
korf ostorosi lakost az Id6sek Vildgnapjdn.

Kivinunk nagyon J6 Eg6szs6get 6s Boldog
Szeretetteli Eveket!

Vdrdskereszt Ostorosi Alap s zerve zet6nek
vezet6s6ge

Balogh Erzstbet
' titkdr



OSTOROSI KISBIRO
6. oldal

Uj kommunikfci6s csatorna
a lakoss69 szolgilatdban

2009. november6t6l rij kommunikSci6s csatoma
nyilik meg Ostoros kdzs6g lak6i sz6mara. A www.
ostoros.hu oldalr6l el6rheto Iesz a ..Hirlev6l"
szolg6ltatis.

Az internetes e-mail cimre 6rkez6 elektronikus
hirlev6lnek sz6mos olyan el6nye van, ami az
eddigi meg16v6 kommunik6ci6s csatorn6kat
kieg6szitve gyors 6s pontos informdci6kkal tudja
e115tni azokat az ostorosi lakosokat. akik ezt a
szolgdltat6st ig6nylik.

I
rt

O

2009. oktober

Sikeres volt az Anyatejes Vilignap

A V6d6n6i Szolg 6Iat szervez6s6ben keriilt megrendez6sre augusztus 29-in az Anyatejes Vil6gnap elnevez6sii
program a R6dei Mikl6s Miivel6d6si Hhzban. A rendezv6nyen k<isz6nt<itt6k azokat az 6desanyiikat, akik
gyermekiiket anyatejjel t6p161tbk. A szines program sorSn ktil6nbdz6 bemutat6kat, el6addsokat tekinthettek
meg az 6rdek16d6k. Az al6bbiakban k6pes besz6m ol6tl{thatnak az esem6nyr6l.

A V6d6n6i Szolg6lat egyre t<ibb programmai jelentkezik az ostorosi lakosok r6sz6re, a szeptember folyam6n
megrendez6sre keriilt Baba-Mama ruhabdrze is sikeres volt.

A Szolg6lat a j6v6ben is tervezi megszewezni a hasonl6 jellegii programokat, annak 6rdek6ben, hogy
kdzs6giink kismam6inak min6l t6bb lehet6s6ge legyen ismerked6sre, tapasztalatcser6e helyi szinten is .

Aktualitrisok. 6rdekess6gek

A havonta fix id6pontban megjelen6 Kisbir6
mellett az alkalmank6nt a hirek 6s k6zdlnival6k
siirg6ss6ge fiiggv6ny6ben megjelen6 elektronikus
hirlevelet a k<izs6g honlapjrln el€rhet6 rendszeren
keresztiil lehet majd ig6nyelni. Ati egyszer
feliratkozik saj6t e-mail cim6vel a hirlev6lre
minden megjelen6s alkalmSval automatikusan
megkapja az intemetes kiadv6nyt eg6szen addig,
amis nem k6ri a leiratkoz6st.

lll Helvi. kdzdrdekrj inforndcids hirlevdl

E HTML lorm6tumT

fF"liffir;"l
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elt6rik egeszen

mert valami
v6g6rv6nyes rend kell
ha nagy ftra
keszijl mi,r az em
tudv6n
hogy akkor sem
hel'la
ha nev6t valaki
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Felhivis

Ez '(iton 6rtesitjiik a kedves lakoss6got, hogy a
tavalyi nagy sikerre va16 tekintettel ism6t
megrendez6sre ker0l a

t'B6l a gyermekek6rt"
elnevez6sii rendezv6nY.

A c61ja id6n is az Arp6d Fejedelem tagiskol6ba
jar6 gyerekek gyermeknapi rendezv6ny6nek
lebonyolit6sa,illetve a mikul6s ii,nneps6g,farsang

A bil id6pontja:2009. november 27' p6ntek

Tov6bbi r6szletek a lap kdvetkez6 sz6m6ban 6s a
plak6tokon.

Mindenkit szeretettel v6run

Szt16i Munkak6z6ss6g

es mas



OSTOROSI KISBIRO
8. oldal

Sporthirek

Eredm6nyes ostorosi karat6s

2009. okt6ber 9-10-6n keriilt megrendez6sre
Egerben a 17. SKDUN Gichin Funakoshi
Shotokan Kaqate Vil6gbajnoks6g 940 karat6ka
(versenyz6) 16szv6tel6vel. Ezen hatalmas
versenyen indult egy ostorosi tanitv6ny Karanyicz
J6zsef, aki az Arp6d Fejedelem tagiskola tanul6ja.
Az el6rt eredm6nyeit <irommel kozoljik az
alaDDlaKDan:

Csapat KATA (formagyakorlat 3 f6s csapattal):
6. hely
Egy6ni KUMlTE(kiizdelem) :
legjobb 16 kdz6jut6s

Az eredm6nyeket sajft korcsoportj6ban ( 14- 16 6v)
6rte el.

Ezirton szeretn6k gratul6lni tanul6juk kiv616
sporttelj esitm6ny6hez.

Tisztelettel:
senpai Vany6 Attila I dan
edz6, az ostorosi csapatvezetdje

2009. oktober

Kiiz6rdekii ktizlem6ny

Viltozik a Temet6 nyitva tartisa

T6j6koztatjuk a Tisztelt LakossAgot, hogy Ostoros .
k<izs6g Kdztemet6je 2009. okt6ber 12-t6l a
k<ivetkez6 idcipontokban tart nyitva:

Nsponta 7 6rdt6l 18 6rdig

A Minden Szentek  he t6n  a  Temet6nek
meghosszabitott nyitva tart6sa lesz.

Fejleszt6sek az, e-Magyarorsz{g Ponton

A R6dei Mrivel6d6si H|zban tal6lhat6 e-
Magyarorsz69 Pont okt6bert6l rij modern
sz6mit6g6ppel b6viilt. A fejleszt6s eredm6-
nyek6ppen az inform6ci6s ponton m6r 5 sz6miI6-
g6pen nyilik lehetds6ge a l6togat6knak Inteme-
tez6sre, digitrilis szolg6ltat6sok ig6nybe v6tel6re. A
kcivetkez6 szolg6ltat6sok tov6bbra is rendelkez6re
61lnak:

- Nyomtat6s
- F6nym6solils
- Szkenne16s
- F6jlkezel6s
- Informatikai tan6csadris
- DigitSlis fot6szolg6itat6s, k6pfeldolgoz6s
- Tanfolyamok szew ez6se
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R6dei Mikl6s MiivelSd9si H6z
3326 Ostoros, Szent Istyiuo#r 2.
Tel./fax:361456-928
E-mail: info@ostorosmuvhaz.hu
wwwostorosmuvhaz.hu,4dsbiro.htlnl


